
Foreningen Norden Brønderslev
Program for 1. halvår 2020

Kære medlemmer og alle interesserede

Foreningen Norden i Brønderslev ønsker et godt nytår og 
bringer hermed et nyt sæsonprogram for 1. halvår 2020 

Foreningen Nordens formål er iflg. vedtægterne: ”På alle 
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke 
indadtil og udadtil”.

Med dette formål for øje har vi forsøgt at arrangere både 
spændende foredrag, arrangementer og oplevelsesrige 
rejser. Arrangementerne er for alle – bortset fra Nytårskur 
og Generalforsamling, som kun er for medlemmer. 

Alle som er interesserede i at melde sig ind i Foreningen 
Norden kan gøre det til bestyrelsens medlemmer – se listen 
næstsidste side – så snak med venner og bekendte om det er 
noget for dem.



Nytårskur

Mandag den 20. januar kl. 18.30 afholdes den årlige 
nytårskur i Brønderslev Sognegård, Bredgade 102.
Denne aften er for medlemmerne, hvor vi har tid til 
hinanden, med hyggeligt samvær, snak, et let traktement og 
underholdning, og hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.

Aftenens underholder er viseborgmester Karsten 
Frederiksen, der under overskriften ”Fra Sterup til 
Viceborgmester i Brønderslev” fortæller om sit livsforløb 
indtil han kom i Brønderslev Byråd og nu er 
Viceborgmester. 
Pris for aftenen kr. 100,-
Tilmelding senest fredag d. 10. januar til:
Jytte Andersen, tlf. 30 66 21 43 
el. Birthe Christiansen, tlf. 28 26 12 20



Præst i Nordnorge 
blandt nordlændinge, kvener og samer

Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 vil pensioneret 
sognepræst Mogens Lindhardt Pedersen, nu bosiddende i 
Rødhus,  vise billeder og fortælle om sine mange år som 
præst Nordnorge. Mogens Lindhardt Pedersen har både 
været præst i Danmark: Dels i Ålbæk og Råbjerg sogne syd 
for Skagen, dels i Viborg Søndre Sogn og også 
sømandspræst i Antwerpen i Belgien, og i to omgange i 
Norges nordligste bispedømme, Nord-Hålogaland 
bispedømme,  dels i ca. 9 år i Nordkapp menighed og dels 
ca. 4 år  i Kåfjord ved Tromsø, et område, som er befolket 
af mange ”kvener” (norske efterkommere af indvandrede 
finner fra 1700-tallet), og her i Nordnorge blev både han og 
hans hustru Sonja stærkt grebet af den nordiske natur, 
kultur og befolkning, som for en stor del også indbefatter 
nordlændinge og samer. 

Oprindelig var Mogens Lindhardt Pedersen uddannet cand. 
mag. i kristendom og samfundsfag og senere blev han 
uddannet teolog fra Oslos Universitet. Efter den sidste 
hjemkomst fra Nordnorge har Mogens Lindhardt Pedersen 



vikarieret som præst både i Kollerup-Fjerritslev pastorat og 
senest i Vrå-Em.
Der venter os et spændende billedforedrag om livet blandt 
nordlændinge, kvener og samer.
Pris inkl. kaffe: Medlemmer 70 kr. Ikke-medlemmer 80 kr. 
 
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00.
Generalforsamlingen som er for alle medlemmer af 
Foreningen Norden Brønderslev, holdes i Brønderslev 
Sognegård, Bredgade 102.   Efter generalforsamlingen er 
der kaffebord, og efter kaffen vil der være underholdning. 
Først i marts udsendes dagsorden og det endelige program 
for aftenen. 

Norden anbefaler: 
Grænseforeningen Vendsyssels ”Genforeningsdag” på 
Vrå Højskole lørdag den 23. maj. 

Der planlægges en fest for hundredåret for Sønderjyllands 
genforening med Danmark i 1920. 
Den foreløbige plan for festen er: 

a. Der indledes om formiddagen med en festgudstjeneste i 
Valgmenighedskirken kl. 10.00.
b. På Højskolen serveres en middag.
d. Foredrag / underholdning 

Endelig festplan fremkommer midt i februar måned, og 
udsendes sammen med vores indkaldelse til Nordens 
generalforsamling. 



Busrejse med Brønderslev Norden til Schwarzwald & 
Alsace 14. – 21. juni 2020.
  
  Aalborg Turistfart er teknisk leverandør og Just Justesen 
er rejseleder. Turen er allerede udsolgt, dog kan man 
skrives på venteliste i tilfælde af afbud. 

Aftentur / Gårdbesøg i Pandrup

  Mandag den 3. august 2020 indbydes alle medlemmer til 
et besøg hos Kirsten og Mogens Hedegaard, 
Lundergårdsvej 105, 9490 Pandrup, som begge er Norden-
medlemmer, hvor der vil blive fortalt om deres dyrkning af 
gamle økologiske kornsorter. Vi ser deres marker og 
besøger deres kornkværn, og får smagsprøve af det 
økologiske mel i Kirstens boller. Afgang i private biler fra 
Brønderslev Banegård kl. 18.00 (ingen tilmelding, men 
aftal evt. samkøring). Medbring egen klapstol og egen 
kaffe/the.

Vester Hedegaard økologisk korn og mel



Notér allerede nu!
Efterårstur til Lolland, Falster og Møn.

  Søndag den 27. september – onsdag d. 30. september 
2020 arrangerer Foreningen Norden Brønderslev en 
busrejse til Lolland, Falster og Møn. Prisen er kr. 3400, - 
pr. person inkl. halvpension i dobbeltværelse. Tillæg på kr. 
600, - for eneværelse. Halvpension er middag fra søndag 
den 27. 9. til og med morgenmad onsdag den 30.9.. Vi skal 
være mindst 40 deltagere. Bliver vi flere, får vi overskud, 
som vi gerne bruger til mad og drikke (”busfrokost”) 
undervejs på turen.
Tilmelding til Else-Marie Pedersen, Brønderslev, tlf. 
9882 1634 eller 2173 8016, eller Just Justesen, Støvring. 
Gerne på mail: fonager.just@gmail.com og ellers tlf. 6049 
1651.
Betaling via bank eller netbank til Jutlander Bank: reg.nr. 
9805, konto nr. 6752156563. Depositum kr. 600, - som 
betales ved tilmelding. Restbeløbet senest mandag den 3. 
august 2020. 
Der er som oftest rift om pladserne, så vent ikke for længe. 

Se ellers det vedlagte udførlige program.
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Foreningen Nordens bestyrelse i Brønderslev

Formand: Poul Sørensen, tlf. 30 50 07 41.
Email: majabundgaard5hotmail.com 

Næstformand: Birthe Christiansen, tlf. 28 26 12 20.
Email: balancehuset@live.dk

Kasserer: Charlotte Søtorp, tlf. 23255469
Email: mors.dreng@sol.dk

Referent. Lene Lindholt. Tlf. 98 82 47 26 / 22 15 47 26.
Email: torbencl@gmail.com

Styr. Medlem: Jytte Andersen. Tlf. 30 66 21 43.
Email: fasanvej58@10mb.dk

Styr. Medlem: Bodil Møller. Tlf. 22667107
Email: alfred-m@mail.dk

Styr. Medlem: Peder Sidelmann Kristensen. Tlf. 51243407.
Email:pederskristensen@gmail.com 
 
MEDLEMMERNES MAIL-ADRESSE

Er du interesseret I modtagelse af mails fra Foreningen Norden 
Brønderslev i tilfælde af programændringer eller nye oplysninger, så 
giv/send din mailadresse til kontaktperson Peder Sidelmann 
Kristensen, mailadr.: pederskristensen@gmail.com 
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Fra dagbogen – busturen til Ærø
  Midt i september var Foreningen Norden, Brønderslev på 
en oplevelsesrig bustur til sydhavsøen Ærø. Bussen var 
fyldt med 50 glade Norden-medlemmer. På vejen nedad sås 
Kongernes Jelling med de over tusind år gamle runesten, 
kaldet ”Danmarks Dåbsattest”. Vel ankommet til Ærø med 
færgen fra Fåborg til Søby kørtes først til øens vestligste 
punkt med Skjoldnæs fyr. Efter et besøg i Bregninge kirke 
kørtes ud på eftermiddagen til hotel Ærø i Marstal, som var 
turens base. Næste dag besøgtes det meget spændende 
Søfartsmuseum i Marstal, hvor man kan se, hvor vigtig 
byen engang var som skibsbygnings- og skibsfartsby, først i 
træskibenes tid, og senere også i de moderne coasteres tid. 
Om eftermiddagen gik turen til Ærøs anden større by, 
Ærøskøbing, med sine maleriske gamle huse i de mange 
smalle brostensgader, som er Danmarks mindste købstad 
med under tusind indbyggere. Næste morgen på hjemturen 
sås først den naturmæssigt særprægede, terrasseformede 
Voderup Klint, og Ærøs eneste herregård, Søbygård, 
oprindelig bygget 1580 af hertug Hans den Yngre.  

Der strækkes ben ved Voderup Klint
Efter en hyggelig og indholdsrig tur nåedes Brønderslev 

ved 21-tiden. 


